
Jsme tu od roku 1828.
Jsme všude tam, kde lidé potřebují čistou vodu, ovládnout energii, překlenout údolí nebo 

využít bohatství země. Pomáháme tvořit, stavět a vyrábět. Na všech kontinentech jsme 

znamením jedinečných znalostí, technologií a odhodlaných profesionálů, na které se můžete 

spolehnout již více než 190 let.  #jsmewitkowitz

We have been here since 1828.
We are wherever people need clean water, control energy, bridge the valley or to exploit the 

wealth of the earth. We help to create, build and produce. On all continents, we are a sign 

of unique knowledge, technology and dedicated professionalism that you can count on for 

over 190 years. #wearewitkowitz

Hutní montáže, a.s., Ruská 1162/60, 703 00 Ostrava - Vítkovice, Czech Republic

e: gr@hutni-montaze.com, w: hutni-montaze.cz
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1 ÚVodní SloVo předSedy předStaVenStVa

IntroductIon By tHe cHaIrman of tHe Board 
of dIrectorS

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu 
majetku společnosti Hutní montáže, a.s. (dle § 436, zákona 
č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích)

Vážení spolupracovníci, akcionáři a obchodní partneři,

uplynulý rok nám všem připomenul, v jak turbulentní době 
se globální ekonomika nachází. COVID-19 zasáhl celý svět 
a nevyhnul se ani naší společnosti. Je potřeba vnímat nebez-
pečnost tohoto onemocnění, chránit své zdraví, zdraví svých 
rodin a spolupracovníků. Rok 2020 také prověřil podnikatel-
ské a finanční zdraví většiny společností. 

Přesto se nám podařilo i v roce 2020 výrazně uspět v plnění 
finančních i strategických cílů. Společnost Hutní montáže, a.s., 
dosáhla v roce 2020 meziročního nárůstu obchodních tržeb 
o 39 % na hodnotu 1 014 mil. Kč. 

Přispěla k tomu zejména úspěšná realizace klíčových 
obchodních projektů jako například dodávka a montáž 
Kolesového rýpadla TC2 do provozních podmínek 5.  a  6.  
skrývkového řezu Dolů Bílina pro společnost PRODECO, a.s., 
nebo montáž energetického kotle ve městě Uppsala, Švédsko, 
pro společnost Andritz Oy.

V průběhu celého roku 2020 probíhala příprava zakázky 
v  Uruguayi pro společnosti Andritz Pulp Technologies S.A. 
a Blanvira S.A., a to montáž ocelové konstrukce a technolo-
gického zařízení regeneračního a energetického kotle v rámci 
výstavby nové papírny v Paso de los Toros. Tato zakázka byla 
rovněž na konci roku 2020 zahájena.

Mezi významné odběratele společnosti v roce 2020 patřily 
v segmentu energetiky také společnosti Mitsubishi Power 
Europe GmbH, ARVOS Ljungström s.r.o. a Provyko s.r.o. 
Odstávkové práce a opravy proběhly v papírně Mondi Štětí a.s., 
v areálu Lenzing Biocel Paskov a.s. a Lovochemie a.s. 

V segmentu průmyslových staveb jsme spolupracovali 
se  společností Heitkamp Ingenieur - und Kraftwerksbau 
GmbH a největší dopravní stavby byly realizovány v Německu 
a Rakousku pro společnosti Plauen Stahl Technologie GmbH, 
Zwickauer Sonderstahlbau GmbH, MCE GmbH a MCE 
Slaný. Další zakázky probíhaly v hutích Liberty Ostrava, a.s. 
a Třineckých železárnách, a.s.

Energetika se podílela na celkovém objemu tržeb 34 %, 
segment těžebního průmyslu představoval 29 %, segment 

The Report of the Board of Directors on the business activities 
and assets of Hutní montáže, a.s. (pursuant to Clause 436, 
The Companies Act No. 90/2012 Coll.)

Dear colleagues, shareholders and business partners,

The past year has reminded us all of how turbulent these 
times are for global economy. COVID-19 hit the whole world 
and did not avoid our company either. It is important to per-
ceive the dangerousness of this disease and protect not only 
our own health, but also the health of our families and our 
colleagues. The year 2020 also examined the business and 
financial health of most companies.
 
Nevertheless, even in 2020 we managed to significantly 
succeed in fulfilment of our financial and strategic goals. Hutní 
montáže, a.s., achieved a year-over-year sales increase of 
39% to 1 014 million CZK.

This was mainly due to the successful implementation of our 
key business projects, such as the supply and installation 
of the TC2 Wheel Excavator for the operating conditions 
of the 5th and 6th overburden levels at Bílina Mines for 
PRODECO,  a.s. or  installation of a power boiler in Uppsala, 
Sweden, for Andritz Oy.

Throughout the year 2020, preparations were made for 
a  project located in Uruguay for Andritz Pulp Technologies 
S.A. and Blanvira S.A., consisting in installation of the steel 
structure and technological equipment of recovery and power 
boilers under the construction of a new paper mill in Paso de 
los Toros. The project indeed started at the end of 2020. 

Among the company’s major customers in power engineering 
in 2020 were also Mitsubishi Power Europe GmbH, ARVOS 
Ljungström s.r.o. and Provyko s.r.o. Shutdown maintenance 
works and repairs were performed at the Mondi Štětí a.s. paper 
mill, in the Lenzing Biocel Paskov a.s. and Lovochemie a.s. 

In the segment of industrial structures our company coop-
erated with Heitkamp Ingenieur - und Kraftwerksbau GmbH 
and the largest transport structure projects were executed in 
Germany and Austria for Plauen Stahl Technologie GmbH, 
Zwickauer Sonderstahlbau GmbH, MCE GmbH and MCE 
Slaný. Other projects were implemented in the metallurgical 
works of Liberty Ostrava, a.s. and Třinecké železárny, a.s.

The power engineering amounted to 34 % of the company’s 
total revenues, the mining industry represented 29 %, the 
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dopravních staveb se týkal 22 % tržeb, segment hutí činil 8 % 
tržeb a ostatní segmenty představující především mechaniza-
ci a dopravu a také průmyslové a sportovní stavby se podílely 
na celkovém objemu tržeb dalšími 7 %.

Reagovali jsme na zavedení karantény a na další opatření 
nařízená vládou České republiky a dalšími evropskými 
či  zámořskými státy v souvislosti s pandemií koronaviru, 
a přijali jsme příslušná opatření k zachování dalšího provozu 
a ochrany všech našich zaměstnanců. 

Bez jejich úsilí a pracovního nasazení by nebylo možné 
dosáhnout nových ambiciózních cílů. Jsme si plně vědomi, 
že kvalitní a zdraví zaměstnanci, stejně jako neustálý proces 
zlepšování, jsou základní podmínkou úspěšného fungování 
společnosti i v dalších obdobích.

Rád bych jménem představenstva a vedení společnosti 
vyslovil poděkování všem zaměstnancům a obchodním part-
nerům za důvěru a spolupráci v roce 2020.

transport structures were worth 22 %, the metallurgy con-
tributed by 8 % and the remaining 7 % were generated in the 
segment of cranes and transport services as well as industrial 
and sports structures.

We responded to the introduction of quarantine and other 
measures ordered by the Government of the Czech Republic 
and other European or overseas countries in connection with 
the coronavirus pandemic, and we took appropriate measures 
to maintain the continued operation and protection of all our 
employees.

Without their effort and commitment it would not be possible 
to reach our new ambitious goals. We are fully aware that 
high-quality and healthy employees as well as the process 
of continuous improvement are a basic condition for the suc-
cessful operation of our company in the future. 

On behalf of the Board of Directors and the management of 
the company, I would like to express my thanks to all the 
company’s employees and business partners for their trust 
and cooperation in 2020.

JUDr. Vladimír Bindzár 

Předseda představenstva
Chairman of the Board of Directors



základní Informace o SpolečnoStI

BaSIc InformatIon aBout company

Název: Hutní montáže, a.s.
Sídlo: Ruská 1162/60, Vítkovice
  703 00  OSTRAVA
IČ:  15504140 
DIČ: CZ15504140

Společnost je registrovaná v obchodním rejstříku vedeném 
Krajským soudem v Ostravě oddíl B, vložka 143.

Společnost má registrovanou stálou provozovnu na Sloven-
sku, v Německu, Polsku, Bulharsku, Dánsku, Rakousku, Urugu- 
ayi a v Jihoafrické republice.
 
Ve Slovenské republice byla tato provozovna zaregistrována 
u tamního obchodního registru jako organizační složka.

Společnost je registrovaná z hlediska DPH v těchto zemích:
Dánsko DK38500988
Finsko FI21789629
Jihoafrická republika 2013/191295/10
Německo DE261236195
Rakousko 46 523/7345
Slovensko SK2020336857
Švédsko SE502062697301
Uruguay 215405000015 

Jediným vlastníkem společnosti Hutní montáže, a.s., je spo-
lečnost WITKOWITZ GW, a.s.

Společnost Hutní montáže, a.s., je tradiční firmou s dlouholetý-
mi zkušenostmi v oblasti montáží, oprav a údržby. Společnost 
působí jak v České republice, tak na zahraničních, především 
evropských trzích.

Společnost disponuje zkušenými řídícími pracovníky, technic-
kými experty, kvalifikovanými montážními skupinami, tech-
nickým zabezpečením pro svářečské práce a kontrolu svarů 
i mobilní jeřábovou technikou.

Name: Hutní montáže, a. s.
Registered seat: Ruská 1162/60, Vítkovice
  703 00  OSTRAVA
Reg. No.: 15504140
Tax ident. No.: CZ15504140

The company is registered in the Extract from the Trade 
Register kept by the District Court of Ostrava, File B 143.

The company has active permanent establishments in 
Slovakia, Germany, Poland, Bulgaria, Denmark, Austria, 
Uruguay and South Africa.

In Slovakia was registered at the local business registers as 
permanent establishment.

Tax identification number in foreign countries:
Denmark DK38500988
Finland FI21789629
South Africa 2013/191295/10
Germany DE261236195
Austria 46 523/7345
Slovakia SK2020336857
Sweden SE502062697301
Uruguay 215405000015

The sole owner of Hutní montáže, a.s., is WITKOWITZ GW, 
a.s. 

Hutní montáže, a.s., is a long-established company with many 
years’ experience in the sphere of mechanical erection, repair 
and maintenance. The company operates both in the Czech 
Republic and foreign markets, above all in Europe.

Our company employs highly experienced management staff, 
technical experts, qualified assembly teams and has its own 
technical facilities and equipment for welding operations and 
weld examination as well as a mobile crane fleet. 
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Vize společnosti
Naším cílem je trvalý rozvoj a dlouhodobá prosperita společ-
nosti dosažená intenzivním a efektivním využíváním veške-
rých zdrojů. 
Strategie společnosti je založena na dlouhodobé a seriózní 
spolupráci s obchodními partnery, a to odběrateli i dodavateli. 
Technická expertíza, progresivní montážní metody a postupy 
zajišťují společnosti v konkurenčním prostředí výhodnou 
pozici.

Bezpečnost a ochrana zdraví zaměstnanců při práci je 
základní prioritou společnosti.

HlaVní aktIVIty SpolečnoStI

DODÁVKY A MONTÁŽE OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ
A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ PRO:

 – energetiku
 – dopravní stavby, mosty železniční a silniční
 –  průmyslové a sportovní stavby a stavby občanské 
vybavenosti

 – petrochemické a chemické komplexy, potrubí a nádrže
 – těžební průmysl (velkostroje – povrchové doly)
 – hutní kombináty
 – vodní díla a ostatní

VÝVOJ, VÝROBA, MONTÁŽ A UVEDENÍ DO PROVOZU 
TĚŽEBNÍ TECHNOLOGIE:

 – těžební velkostroje
 – technologie dopravy materiálu

SLUŽBY DOPRAVNÍ, MANIPULAČNÍ A JEŘÁBOVÉ 
TECHNIKY

corporate vision
Our aim is continuous development and long-term prosperity 
reached by means of intensive and efficient use of all the 
resources.
Our corporate strategy is based on long-term and fair coopera-
tion with our business partners, both customers and suppliers. 
Technical expertise, progressive assembling methods and 
procedures are our way of maintaining a strong position in the 
competitive environment. 

Occupational safety and health protection is the company’s 
main priority.

company’S major BuSIneSS actIVItIeS 

SUPPLY AND INSTALLATION OF STEEL STRUCTURES 
AND TECHNOLOGICAL EQUIPMENT FOR:

 – power engineering
 – transport structures, railway and roadway bridges
 – industrial buildings, sports and public facilities
 – petrochemical and chemical plants, pipelines, tanks
 – mining industry (giant machines – open-pit mines)
 – metallurgical plants
 – waterworks and other 

DEVELOPMENT, PRODUCTION, ASSEMBLY  
AND COMMISSIONING OF MINING TECHNOLOGY:

 – large mining machines
 – material transport technology

TRANSPORT, HANDLING AND CRANE SERVICES

Uppsala, Sweden

Hutní montáže, a.s. / VÝROČNÍ ZPRÁVA / ANNUAL REPORT 2020
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certifikace
Veškeré procesy ve společnosti probíhají v rámci 
Integrovaného systému řízení (ISŘ), jehož základem jsou:

 – systém managementu kvality dle EN ISO 9001
 –  systém managementu ochrany životního prostředí 
dle EN 14001

 –  systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci dle ISO 45001

Tyto systémy jsou certifikovány společností TŰV NORD 
Czech.

Kromě interních auditů je systém každoročně prověřován 
certifikační společností.

Společnost dále vlastní řadu nezbytných certifikátů a opráv-
nění od tuzemských i zahraničních autorit, které zastřešují 
veškeré specializované činnosti společnosti.

perSonalIStIka a pracoVněpráVní VztaHy 
V roce 2020

Průměrný přepočtený evidenční stav kmenových zaměst-
nanců v roce 2020 byl 546 zaměstnanců, evidenční stav 
zaměstnanců k 31. 12. 2020 byl 556 zaměstnanců, z toho 
423 v dělnické kategorii.

Ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR pokračujeme 
v  náboru zaměstnanců včetně zahraničních pracovníků 
pro potřeby našich projektů.

Hutní montáže, a.s., se v roce 2020 zapojily do projektu 
„Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II“ podpoře-
ného finančními prostředky z ESF a ze státního rozpočtu ČR 
v rámci Operačního programu Zaměstnanost. V roce 2020 
v rámci tohoto projektu proběhly čtyři vzdělávací aktivity. 
Jednalo se o vzdělávací aktivitu „Mezinárodní svářečský 
technolog - IWT“, která probíhala od ledna do května 2020. 
4 zaměstnanci útvarů Technická kontrola a Technologie 
svařování se zúčastnili od března do června 2020 vzdělávací 
aktivity „PT1 a 2 – Zkoušení kapilární“. Nejpočetnější skupina 
7 zaměstnanců zdárně dokončila školení „VT2 – Zkoušení 
vizuální“ v červenci 2020. Na podzim v září se uskutečnila 
vzdělávací aktivita „Autodesk Inventor – základní“ pro 2 naše 
zaměstnance technického útvaru. 

Hutní montáže, a.s., v roce 2020 pokračovaly ve spolupráci 
s Krajskou hospodářskou komorou Moravskoslezského kraje 
v projektech „Vzdělávání firem“ a „Vzdělávání zaměstnanců“ 
financovaných Evropským sociálním fondem a státním roz-
počtem ČR v rámci Operačního programu Zaměstnanost.
Zaměstnanci se řídí „Zásadami profesionálního chování 
a jednání zaměstnanců společnosti Hutní montáže, a.s.“ a tyto 
zásady jsou základní etickou normou vystupování a jednání 
zaměstnanců společnosti.

nefInanční Údaje

non-fInancIal data3

Västerås, Sweden



certification
All the company processes run within the Integrated 
Management System (IMS) which is based upon:

 –  Quality management system (QMS) according  
to EN ISO 9001

 –  Environment management system (EMS) according  
to EN 14001

 –  Occupational health and safety management system 
according to ISO 45001

All systems are certified by TŰV NORD Czech.

In addition to internal audits the system is annually examined 
by a certification company.

Furthermore, the company owns a number of certificates and 
licences, issued by both Czech and foreign authorities, cover-
ing all the company’s special activities.

perSonnel management and employment 
relatIonS In 2020

In 2020, the average number of full time employees amount-
ed to 546 employees, the number of employees registered 
as of 31 December 2020 was 556, out of which 423 were 
blue-collar workers.

We continued recruiting new employees including foreign 
workers to cover the needs of our installation projects in coop-
eration with the Czech Chamber of Commerce.  

In 2020 Hutní montáže, a.s., participated in the project called 
“Support of professional training of employees II”, partly fund-
ed by the ESF and the Czech national budget funds within 
the Employment Operational Programme. Four educational 
events were held in 2020 under this project. They included 
the “International Welding Technologist – IWT” course, held 
in between January and May 2020, “PT1 and 2 – Capillary 
testing”, held from March till June 2020, which was complet-
ed by 4 employees, then 7 employees successfully passed 
the “VT2 – Visual testing” training in July 2020. Finally, the 
“Autodesk Inventor - Basic” seminar was attended by 2 of the 
employees our technical department. 

In 2020 Hutní montáže, a.s., in cooperation with the Regional 
Chamber of Commerce of the Moravian-Silesian Region 
continued participating in the “Companies Education” project 
funded by the ESF and the Czech national budget funds with-
in the Employment Operational Programme.
Our employees follow the „Principles of professional conduct 
of Hutní montáže, a.s. employees“. These principles are the 
basic code of conduct for our company’s employees.

Hutní montáže, a.s. / VÝROČNÍ ZPRÁVA / ANNUAL REPORT 2020
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ocHrana žIVotníHo proStředí V roce 2020

V průběhu roku 2020 byly poskytovány služby ve všech 
oblastech ekologie společností VÍTKOVICE, a.s., odborem 
Ekologie a tribotechnika na základě uzavřené Smlouvy 
o  provádění poradenské, konzultační, preventivně-kontrolní 
a výkonné činnosti v oblasti životního prostředí a tribotechniky.

odpady, obaly. Zneškodňování odpadů ve společnosti bylo 
prováděno prostřednictvím oprávněných firem v souladu 
se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění. 
Od roku 2021 bude nahrazen zákonem č. 541/2020 Sb.

chemické látky, reacH. Nařízením ES 1907/2006 REACH 
– nevznikla povinnost registrace.

ovzduší. Nejsou evidovány žádné vyjmenované zdroje.

emS. Systém EMS je zaveden a certifikován ve všech útva-
rech společnosti, platnost certifikátu vydaného společností 
TÜV NORD CZECH je do 21. 2. 2023. 
zeleň. V roce 2020 nebyla provedena žádná výsadba zele-
ně, ani nevznikla její povinnost za kácení dřevin.
Úspory energií. Dle zákona č.  406/2000  Sb. Zákon o hos-
podaření energií byl zpracován energetický audit a současně 
byly stanoveny priority vedoucí ke snížení energetické 
náročnosti.
Havárie. V roce 2020 nebyla hlášena žádná závažná havárie 
s dopadem na životní prostředí. Společnost má zpracované 
hodnocení dle zákona č. 167/2008 Sb. o předcházení eko-
logické újmě a o její nápravě – nevznikla povinnost pojištění. 
Bylo aktualizováno hodnocení dle zákona č. 224/2015 Sb. 
Zákon o prevenci závažných havárií a zpracováno prohlášení 
o nezařazení.

ochrana vod a vodní hospodářství. Kvalita vypouštěných 
odpadních vod je pravidelně sledována odběry vzorků 
a  jejich analýzami z jednotlivých výustí oprávněnou labora-
toří. Výsledky rozborů byly předány příslušným organizacím 
a orgánům státní správy v zákonných termínech.

Staré ekologické zátěže. Ve společnosti nejsou evidovány 
žádné staré ekologické zátěže.

záVěr
V roce 2020 nedošlo ve společnosti k žádné závažné havárii 
v oblasti životního prostředí. Orgány státní správy nebyla 
uložena žádná pokuta za porušení povinností v jednotlivých 
dílčích oblastech životního prostředí.

enVIronment protectIon In 2020

In 2020 all the services relating to the environment protec-
tion and tribotechnology were rendered by VÍTKOVICE a.s., 
Ecology and Tribotechnology Dept. upon agreement on con-
sultation, preventive and executive activities in environment 
protection and tribotechnology.

Waste and package management: Waste disposal in Hutní 
montáže was performed by authorised companies pursuant 
to Act No. 185/2001 Coll., on waste disposal, as amended. 
This Act will be replaced by Act No. 541/2020 Coll. In 2021.

chemical substances, reacH: According to EC Regulation 
No. 1907/2006 REACH the obligation of registration did not 
arise.

air pollution: There were no listed sources of air pollution 
registered. 

emS. The EMS system was introduced and certified in all 
departments of Hutní montáže. The EMS Certificate, issued 
by TUV NORD CZECH is valid until 21 February 2023. 
greenery. No greenery was planted in 2020, neither was 
there any such obligation arising from woodcutting activities.
energy savings.  Energy audit pursuant to Act no. 406/2000 
Coll., The Energy Management Act, was performed and prior-
ities were set to reduce energy consumption.
accidents. In 2020 there were no serious accidents with 
environmental impact. An evaluation report was drawn up 
pursuant to Act no. 167/2008 Coll., on prevention of ecolog-
ical harm and its remedy. No insurance obligation occurred 
due to the company’s activities. An evaluation update was 
made pursuant to Act no. 224/2015 Coll., on the prevention of 
serious environmental accidents followed by a non-inclusion 
declaration. 

Water protection and water management. The quality of the 
discharged sewage water is regularly monitored by sample 
collection at points of discharge and subsequent analysis by 
a certified lab. The results of the analyses were submitted 
to appropriate organizations and state administration bodies 
within the statutory deadline.

environmental burden. The company registers no environ-
mental burdens ensuing from its previous activities. 

concluSIon
In 2020 no serious environmental accidents occurred. No fine 
was imposed by the state administration authorities relating to 
breach of obligation of environment protection.

10–11



Hutní montáže, a.s. / VÝROČNÍ ZPRÁVA / ANNUAL REPORT 2020

Bermecke, Germany
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1. 1. 1953 → Založen národní podnik Hutní montáže se sídlem 
v Ostravě.

9. 3. 1991 → Založena státní akciová společnost Hutní mon-
táže Ostrava, a.s.

1992 → Společnost částečně vstupuje do první vlny kupóno-
vé privatizace, úplná privatizace společnosti byla dokončena 
v roce 1998, kdy stát prodává zbytek svých akcií. 

duben 2005 → Rex Invest, a.s. se stává majoritním vlastníkem 
s podílem 96,35 % akcií, následuje vyvlastnění drobných 
akcionářů (podle § 183 obchodního zákoníku) a společnost 
se stává jediným akcionářem.

2. 11. 2006 → Jediným vlastníkem se stává společnost 
VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s., která patří do skupiny 
VÍTKOVICE MACHINERY GROUP.

19. 12. 2013 → Došlo ke změně struktury akcionářů v rámci 
skupiny VÍTKOVICE MACHINERY GROUP.

14. 6. 2017 → Jediným vlastníkem společnosti Hutní montá-
že a.s. se stává společnost WITKOWITZ GW, a.s. 

1 january 1953 → A national concern of Hutní montáže was 
established in Ostrava.

9 march 1991 → A joint stock company of Hutní montáže 
Ostrava, a.s., owned 100 % by the state, was established.

1992 → The company enters into the first wave of voucher 
privatization. The privatization of the company was completed 
in 1998 when the state sold its remaining shares.

april 2005 → Rex Invest, a. s., becomes a major share-
holder owning 96.35 % of shares. Followed by expropri-
ation of minority shareholders (pursuant to Clause 183 of 
the Commercial Code), the company becomes the only 
shareholder.

2 november 2006 → VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY, a. s., 
a member of the VÍTKOVICE MACHINERY GROUP, becomes 
the only shareholder of the company.

19 december 2013 → There was a change in the shareholder 
structure within the VÍTKOVICE MACHINERY GROUP.

14 june 2017 → WITKOWITZ GW a.s. becomes the sole 
owner of Hutní montáže, a.s.

VýVoj SpolečnoStI a VlaStnIcké Struktury

corporate HIStory and oWnerSHIp Structure4

Duchcov, Czechia
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Statutární orgány / Statutory BodIeS
předStaVenStVo / Board of dIrectorS

Předseda / Chairman JUDr. Vladimír Bindzár
Místopředseda / Vice-Chairman  Ing. Tomáš Hubička
Člen / Member Ing. Petr Brázda
  Bc. Robert Michura

dozorčí rada / SuperVISory Board

Předseda / Chairman Mgr. Ing. Viktor Chrobok, Ph.D. 
Člen / Member Vladimír Jurošek
Člen / Member Ing. David Chrobok

Vedení SpolečnoStI / company management

Generální ředitel / Managing Director JUDr. Vladimír Bindzár

Výkonní ředitelé / Executive Directors

Finanční úsek / Finance Ing. Tomáš Hubička

Obchodní skupina ocelových konstrukcí a mostů / 
Bridge Construction and Structural Steel Ing. Petr Brázda

Obchodní skupina technologie / 
Technological Equipment Installation Bc. Robert Michura

Obchodní skupina povrchová těžba /
Surface Mining  Ing. Filip Kovařčík, Ph.D.

Úsek montážní mechanizmy / 
Cranes and Machinery Ing. Michal Uhlíř

Personalistika / Human Resources Ing. Klement Teper

Úsek kvality / Quality Ing. Jiří Mamica 

organIzace a řízení

organIzatIon Structure and management5
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Společnost nemá ve své organizační struktuře samostatné 
podnikatelské jednotky. 
There are no independent business entities within the 
company’s organisation structure.

organIzační ScHéma / organIzatIon Structure

Valná hromada
General Meeting

představenstvo
Board of Directors

generální ředitel
Managing Director
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kostrukcí 
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obchodní 
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kontrola
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Bozp

QA/QC

Welding 
Technology
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dozorčí rada
Supervisory Board



Hutní montáže, a.s. / VÝROČNÍ ZPRÁVA / ANNUAL REPORT 2020

ti - kran servis, s.r.o.
Provádění technické inspekce zdvihacích a elektrických zaří-
zení, opravy a servis mobilních jeřábů, výhradní servis mobil-
ních jeřábů Demag v České republice a na Slovensku.
Sídlo: Nádražní 448, 739 25 Sviadnov
Obchodní podíl: 100 %

prIS – Hutní montáže ostrava, s.r.o.
Inženýrská, projekční a realizační činnost v oblasti stavebnictví 
a technologie.
Sídlo: Almaty, Kazachstán
Obchodní podíl: 50 %

geo – cz construction engineering, s.r.o.
Montáže stavebních ocelových konstrukcí a technologických 
zařízení.
Sídlo: Tbilisi, Gruzie
Obchodní podíl: 50 %

ti - kran servis, s.r.o.
Inspection of lifting equipment and electrical equipment, 
maintenance and service of mobile cranes, exclusive service 
of Demag mobile cranes in the Czech Republic and Slovakia.
Registered seat: Nádražní 448, 739 25 Sviadnov
Business share: 100 %

prIS – Hutní montáže ostrava, s.r.o.
Engineering, design, project execution in construction industry.
Registered seat: Almaty, Kazakhstan
Business share: 50 %

geo – cz construction engineering, s.r.o.
Structural steel construction and equipment installation.
Registered seat: Tbilisi, Georgia
Business share: 50 %

SpolečnoStI S majetkoVou ÚčaStí

companIeS partly oWned 6

Varkaus, Finland
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Za rok 2020 dosáhla společnost Hutní montáže, a.s. tržeb 
ve  výši 1 014 mil. Kč. Provozní výsledek hospodaření činil 
42  mil. Kč. Výsledek hospodaření před zdaněním činil 
27 mil. Kč.
V roce 2020 bylo finančně vynaloženo 16,4 mil. Kč na poříze-
ní dlouhodobého majetku, zejména na nákup strojů a zařízení 
pro potřeby montážních pracovišť.
Pohledávky z obchodních vztahů ke konci roku činily 
583  mil.  Kč brutto, z toho pohledávky po lhůtě splatnosti 
228  mil. Kč. Největší objem pohledávek po lhůtě splatnosti 
souvisí s projekty realizovanými v minulých letech pro společ-
nost VÍTKOVICE POWER ENGENEERING, a.s. 
Na tyto pohledávky byla v minulosti vytvořena opravná 
položka ve výši 100 %. 
Závazky z obchodních vztahů činily ke konci roku 208 mil. Kč, 
z toho závazky po lhůtě splatnosti představují 1 mil. Kč.

The total revenues of Hutní montáže, a.s. reached 
1  014  mil.  CZK in 2020. The profit on operating activities 
amounted to 42 mil. CZK. The pre-tax profit reached 
27 mil. CZK.
In 2020 the investments worth 16,4 mil. CZK were made 
for acquisition of fixed assets, especially on the purchase 
of machinery and equipment for the needs of assembly 
workplaces.
The gross accounts receivable at the end of the year were 
worth 583 mil. CZK, whereof the overdue receivables 
amounted to 228 mil. CZK. 
The largest volume of overdue receivables are related 
to the projects implemented for VÍTKOVICE POWER 
ENGENEERING, a.s. A 100 % value adjustment was made to 
these receivables in the past. 
The accounts payable at the end of the year amounted  
to 208 mil. CZK of which overdue payables were worth 
1 mil. CZK.

HoSpodářSké VýSledky za rok 2020

fInancIal reSultS of 2020 7

HoSpodářSký VýSledek před zdaněním 2010–2020 v mil. kč 
profIt or loSS Before taxatIon 2010–2020 in mil. czk

tržBy 2010–2020 v mil. kč 
reVenueS 2010–2020 in mil. czk
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Společnost v roce 2020 nevynakládala výdaje v oblasti 
výzkumu a vývoje.

In 2020 there were no expenditures relating to research and 
development. 

Výzkum a VýVoj

reSearcH and deVelopment 8

Společnost v roce 2020 nepořizovala vlastní akcie. Dále spo-
lečnost nepořizovala akcie či zatímní listy.

The company did not buy any shares or interim certificates.

VlaStní akcIe

oWn SHareS9

Copenhagen, Denmark
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Rok 2020 byl z ekonomického hlediska silně ovlivněný 
celosvětovou pandemií koronaviru, která negativně ovlivnila 
rovněž obchodní aktivity naší společnosti. Realizace většiny 
projektů, zejména těch zahraničních, se zpožďovala vinou 
restriktivních opatření tamních vlád a rovněž vlády České 
republiky. Přesto se díky zvýšenému úsilí a efektivitě poda-
řilo naší společnosti dosáhnout v roce 2020 tržeb ve výši 
1  014  mil.  Kč. Podíl tuzemských a zahraničních projektů 
na  celkových tržbách byl dle očekávání téměř stejný (52 % 
k 48 %) v důsledku realizace velkého množství odstávkových 
projektů v České republice. Největší objem tržeb byl realizo-
ván v energetice, dále v těžebním průmyslu a v dopravních 
stavbách. 

V segmentu energetiky byla na konci roku 2020 zahájena 
velmi významná zakázka - montáž ocelové konstrukce 
a  technologického zařízení regeneračního a energetického 
kotle v rámci výstavby nové papírny v Paso de los Toros 
v  Uruguayi pro společnosti Andritz Pulp Technologies 
S.A. a Blanvira S.A. Realizace projektu bude pokračovat 
v letech 2021 a 2022.

Pro společnost Andritz Oy jsme v roce 2020 rovněž realizo-
vali montáž energetického kotle ve městě Uppsala, Švédsko.

Další významný projekt byl v listopadu 2020 zahájen 
v  německém Wolfsburgu, kde pro našeho dlouholetého 
zákazníka, Mitsubishi Power Europe GmbH, instalujeme 
2 HRSG systémy v areálu automobilového koncernu 
Volkswagen.
  
Odstávkové práce a opravy proběhly v papírně Mondi Štětí a.s., 
v areálu Lenzing Biocel Paskov a.s. a Lovochemie a.s. 

V segmentu klasických tepelných elektráren naše společ-
nost prováděla běžné a střední opravy a kompletní realizace 
montáže, příkladem:

 –  Kompletní rekonstrukce 2 ks regenerativních ohříváků 
vzduchu Ljungström instalovaných na kotli K9 v elektrár-
ně Tisová, zákazník ARVOS Ljungström s.r.o., konečný 
odběratel Fortum Power and Heat Oy,

 –  Rekonstrukce ohříváků vzduchu na kotlech K1 a K4 
v Teplárně Trmice, zákazník Provyko s.r.o., konečný odbě-
ratel ČEZ, a. s.

V segmentu průmyslových a sportovních staveb byla 
ukončena montáž ocelové konstrukce výrobního objektu 
mlýnice Thomas Zement v německém Erwitte pro společnost 
Heitkamp Ingenieur - und Kraftwerksbau GmbH. Zakázka 
zahrnovala rovněž montáž technologického zařízení. 

From the economic point of view the year 2020 was strongly 
affected by the worldwide COVID-19 pandemic which nega-
tively influenced our company’s business activities as well. 
Implementation of most of our projects, especially the foreign 
ones, was delayed due to the restrictive measures imposed 
by the local governments as well as the Czech Government.  
Nevertheless, thanks to the increased efforts and efficiency 
we managed to achieve the total revenue of 1 014 mil. CZK 
in 2020. As expected, there was almost half-and-half share 
of the domestic and foreign projects (52 % to 48 %) due to a 
number of shutdown work projects implemented in the Czech 
Republic. The main part of the revenue was generated in 
power engineering, followed by mining industry and transport 
structures.

In power engineering a project of major significance was 
commenced at the end of 2020 - erection of the steel struc-
ture and technological equipment of the power and recovery 
boilers within the construction of new paper mill in Paso de 
los Toros, Uruguay, for Andritz Pulp Technologies S.A. and 
Blanvira S.A. The project will continue in 2021 and 2022.

For Andritz Oy, a mechanical installation of power boiler in 
Uppsala, Sweden, was implemented in 2020 as well.

Another important project was commenced in November 
2020 in Wolfsburg, Germany, where we started to install 2 
HRSG systems for our long-term customer, Mitsubishi Power 
Europe GmbH, on the premises of the Volkswagen automobile 
concern.

The shutdown maintenance and repair works were performed 
at the MONDI Štětí a.s. paper mill, Lenzing Biocel Paskov a.s. 
and Lovochemie a.s. 

In the segment of classic thermal power plants our company 
carried out regular and middle-size repairs as well as com-
plete installations, such as:

 –  Complete reconstruction of 2pcs of the Ljungström 
regenerative air preheaters at K9 boiler in the Power Plant 
Tisová for ARVOS Ljungström s.r.o. and investor Fortum 
Power and Heat Oy, 

 –  Reconstruction of air preheaters at K1 and K4 boilers in 
the Heating Plant Trmice for Provyko s.r.o. and investor 
ČEZ, a.s.

In industrial and sports structures the steel structure erection 
of the production premises of the Thomas Zement’s grind-
ing plant was finished in Erwitte, Germany, for Heitkamp 
Ingenieur - und Kraftwerksbau GmbH. The order also included 
installation of the plant’s technological equipment.

Významné projekty realIzoVané V roce 2020

SIgnIfIcant projectS executed In 202010



Hutní montáže, a.s. / VÝROČNÍ ZPRÁVA / ANNUAL REPORT 2020

V oblasti sportovních staveb nebyla realizována žádná 
zakázka. 

V segmentu dopravních staveb byly realizovány zakázky 
zejména v Německu a Rakousku:

 –  Rheinbrücke Schierstein-Wiesbaden – montáž ocelové 
konstrukce dálničního mostu pro společnost Plauen Stahl 
Technologie GmbH.

 –  SÜ Talbrücke Rinsdorf – montáž jednoho směru ocelové 
konstrukce dálničního mostu pro společnost Zwickauer 
Sonderstahlbau GmbH, ukončeno v říjnu 2020.

 –  B172 Gottleubatalbrücke Los 1, Pirna – montáž ocelové 
konstrukce silničního mostu pro společnost Metrostav, a.s.

 –  Neckarbrücke Benningen – přípravné práce pro montáž 
pro společnost MCE GmbH.

 –  Berlín Pankov – Dva mosty přes A10 severní dálniční 
obchvat Berlína – montážní a svářečské práce pro spo-
lečnost MCE GmbH. 

 –  Neue Donaubrücke Linz - Vormontage der Teiltragwerke“  
- pokračování projektu předmontáže nosné ocelové 
konstrukce mostů P2 a P3 pro společnost MCE GmbH. 
Projekt byl ukončen v prosinci 2020 předáním díla. 

Na území České republiky:
 –  Stavba D48 – Frýdek-Místek, obchvat II. Etapa – montáž 
mostních objektů SO 222 a SO 217. Jedná se o nosnou 
zakázku na území České republiky, kterou zajišťujeme 
vč. dodávky ocelové konstrukce a povrchových ochran. 
Objednatelem je konsorcium společností STRABAG-
EUROVIA. Montážní práce byly zahájeny v listopadu 
2020 a předpokládané ukončení je v září 2021. 

V segmentu hutí získala naše společnost významnou zakáz-
ku na montáž ocelové konstrukce a technologického zařízení 
dalšího korečkového naběrače v Třineckých železárnách, 
a.s., tentokráte pro společnost WALBO ENGINEERING s.r.o. 
Práce byly zahájeny ve druhém čtvrtletí roku 2020 
a  budou pokračovat až do poloviny roku 2021. Hutní mon-
táže, a.s. se  tak výrazným způsobem podílí na modernizaci 
a  ekologizaci provozu výroby železa a oceli v Třineckých 
železárnách, a.s.

Dále probíhala v Třineckých železárnách, a.s. montáž nového 
ohřívače větru OV61 KALUGIN v oblasti vysokých pecí a byla 
dokončena montáž nového skládkového mostu č. 1 a demon-
táž starého skládkového mostu v oblasti aglomerace.

V segmentu povrchové těžby byl zahájen projekt dodávky 
a  montáže Kolesového rýpadla TC2 do provozních pod-
mínek 5. a 6. skrývkového řezu Dolů Bílina pro společnost 
PRODECO  a.s., dceřiná společnost společnosti Severočeské 
doly a.s. Projekt bude probíhat také v letech 2021 a 2022.

Stálé montážní základny jsou dlouhodobě provozovány v nej-
větších hutích našeho regionu, jmenovitě v Liberty Ostrava, 
a.s., a v Třineckých železárnách, a.s. 

No project was implemented by our company in the segment 
of sports structures.

In transport structures the major projects were realized in 
Germany and Austria:

 –  Rheinbrücke Schierstein-Wiesbaden – erection of the 
steel structure of motorway bridge for Plauen Stahl 
Technologie GmbH.

 –  SÜ Talbrücke Rinsdorf – erection of the steel structure 
of motorway bridge (in one direction) for Zwickauer 
Sonderstahlbau GmbH, finished in October 2020.

 –  B172 Gottleubatalbrücke Los 1, Pirna – erection of the 
steel structure of road bridge for Metrostav, a.s. 

 –  Neckarbrücke Benningen – preparatory works for erec-
tion for MCE GmbH.

 –  Berlín Pankov – 2 bridges across A10 nothern motorway 
bypass of Berlin – erection and welding works for MCE 
GmbH.

 –  Neue Donaubrücke Linz - Vormontage der Teiltragwerke“  
- continuation of pre-erection of the P2 and P3 bridge steel 
structures - for MCE GmbH. The project was completed in 
December 2020 by handover of the work. 

In the Czech Republic:
 –  Construction D48 – Frýdek-Místek, Bypass II. phase 
– erection of the SO 222 and SO 217 bridges. It is a 
significant domestic project awarded by the STRABAG-
EUROVIA consortium and includes supply of the steel 
structure material and surface treatment. The erection 
works commenced in November 2020, completion is 
estimated in September 2021.

In metallurgy our company was awarded another significant 
order for installation of the steel structure and technological 
equipment of reclaimer in Třinecké železárny, a.s., this time for 
WALBO ENGINEERING s.r.o. 
The works were commenced in 2nd quarter of 2020 and 
will continue till mid-2021. By participation on this project 
Hutní montáže, a.s. play an important role in modernization 
and ecologisation of the iron and steel production in Třinecké 
železárny, a.s.

Furthermore, the installation of OV61 KALUGIN air preheater 
in the area of blast furnaces, the installation of a new landfill 
bridge no 1 and the dismantling of the old landfill bridge in 
the area of the sintering plant was performed in Třinecké 
železárny, a.s. 

In surface mining, the project of delivery and installation of 
Bucket Wheel Excavator TC2 for 5th and 6th overburden 
level of Bílina mines was commenced. The customer is 
PRODECO, a.s., a daughter company of Severočeské doly a.s. 
The project will continue in 2021 and 2022.

Permanent maintenance teams operate on the basis of long-
term contracts in the region’s largest metallurgical works, 
namely Liberty Ostrava, a.s., and Třinecké železárny, a.s. 



Hutní montáže, a.s. / VÝROČNÍ ZPRÁVA / ANNUAL REPORT 202020–21

tržBy dle Segmentů V roce 2020 
reVenueS BreakdoWn By Sector In 2020

Energetika
Power engineering 
34 %

Dopravní stavby
Transport structures
22 %

Hutě
Metallurgy 
8 %

Průmyslové a sportovní stavby
Industrial and sports structures 
2 %

Těžební průmysl
Mining industry 
29 %

Mechanizace a doprava
Transport and crane services
5 %

34 %

22 %

29 %

2 %

8 %

5 %

Duisburg, Germany
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Významnou příležitostí pro rok 2021 v hodnotě přes 
20  mil.  EUR je projekt montáže regeneračního papíren-
ského kotle 8000 tds/d na severu Finska ve městě Kemi 
pro  zákazníka Metsä Fibre Oy, který je zároveň investorem 
projektu. V roli partnera a dodavatele technologických zařízení 
figuruje dlouholetý zákazník Hutních montáží, a.s., Valmet 
Technologies Oy, který chce tímto navázat na úspěšný projekt 
v Äänekoski realizovaný v letech 2016–2017. Realizace bude 
probíhat od konce roku 2021 do srpna 2023. 
V lednu 2021 byla podepsána mezi naší společností a společ-
ností Metsä Fibre Oy předběžná dohoda na realizaci montáže 
tlakového celku na tomto projektu.

Společnost reagovala na zavedení karantény a další opat-
ření nařízená vládou České republiky a dalšími evropskými 
či zámořskými státy v souvislosti s pandemií koronaviru. Byla 
přijata příslušná opatření k zachování dalšího provozu a ome-
zení případných ztrát. S ohledem na značnou nejistotu dalšího 
vývoje nelze přesně odhadnout rozsah dopadu do hospodaře-
ní společnosti, lze však předpokládat vznik významných více-
nákladů, možný pokles výkonů a následné zhoršení výsledku 
hospodaření za rok 2021.

A significant opportunity for 2021, worth over 20 mil. EUR, 
is the project of installation of a 8000 tds/d recovery boiler 
in Kemi, north of Finland, for Metsä Fibre Oy who is also the 
project investor. Our partner and supplier of the boiler technol-
ogy would be our long-term customer, Valmet Technologies 
Oy, who wants to build on the successful Äänekoski Project 
implemented between 2016 and 2017. The project perfor-
mance will start at the end of 2021 and end in August 2023. 
In January 2021 the Preliminary Agreement was signed 
between our company and Metsä Fibre Oy for performance 
of the installation of the boiler pressure parts under this project.  

The company reacted to the quarantine and other measures 
imposed by the Czech government and other European 
or overseas countries relating to the COVID-19 pandemic. 
Appropriate measures were adopted to keep the company 
in operation and minimize potential losses. With regard to 
the considerable uncertainty about further development it 
is impossible to predict the impact on the company’s perfor-
mance; nevertheless, significant additional costs are expected 
as well as potential performance drops that may subsequently 
worsen the company’s business result for 2021.

Paso de Los Toros, Uruguay

událoStI VznIklé po 31. 12. 2020

eVentS after 31 decemBer 202011
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VýHled pro rok 2021

outlook for tHe year 202112
Pro 2021 plánuje společnost tržby ve výši 1 756 mil. Kč. 
Oproti roku 2020 očekáváme významný nárůst tržeb 
na zahraničních projektech.

Mezi významné odběratele v segmentu energetiky a papíren-
ského průmyslu pro rok 2021 budou nadále patřit zahraniční 
společnosti Valmet Technologies OY,  Andritz OY a Mitsubishi 
Power Europe GmbH. V České republice se bude jednat 
zejména o společnost ČEZ, a.s., ARVOS Ljungström s.r.o. 
a MARTIA a.s.

V segmentu energetiky bude pokračovat významný projekt 
montáže ocelové konstrukce a technologického zařízení rege-
neračního a energetického kotle v rámci výstavby papírny 
v uruguajském Paso de los Toros. Pokud to dovolí epidemio-
logická situace a stavba bude probíhat dle plánu, bude v říjnu 
2021 provedena tlaková zkouška energetického kotle.

V rámci dlouhodobého působení společnosti v klasických 
tepelných elektrárnách ČEZ, a.s. (Tušimice, Prunéřov) budou 
i nadále probíhat menší opravy na zařízení, včetně rozšíření  
našich montážních aktivit v lokalitách Dětmarovice, Trmice,  
Litvínov  a Tisová pro společnost ČEZ, a.s. či její dceřiné 
společnosti.
Za samostatnou zmínku stojí provedení komplexní opravy 
rotačního ohříváku vzduchu Ljungström (LJ) kotle A a B v roce 
2021 a kotle C a D  v roce 2022 na Elektrárně Tušimice  II 
pro společnost ARVOS Ljungström s.r.o.

V segmentu průmyslových a sportovních staveb není 
ve výhledu pro rok 2021 žádná zakázka. 

V oblasti dopravních staveb se Hutní montáže, a.s. budou 
rovněž nadále orientovat na dlouhodobé obchodní partnery, 
k nimž patří zejména české společnosti Strabag a.s., Skanska, 
a.s., Eurovia CS a.s., Metrostav a.s. a zahraniční společnosti 
Plauen Stahl Technologie GmbH, Zwickauer Sonderstahlbau 
GmbH a MCE GmbH. 

Ve výhledu segmentu dopravních staveb bude nadále stě-
žejním teritoriem Německo, kde bude pokračovat realizace 
těchto projektů: 

 –  pokračování projektu Rheinbrücke Schierstein-
Wiesbaden - montáž ocelové konstrukce dálničního 
mostu pro společnost Plauen Stahl  Technologie GmbH, 

 –  B172 Gottleubatalbrücke Los 1, Pirna – montáž 
ocelové konstrukce silničního mostu pro společnost 
Metrostav, a.s. 

Nově budou zahájeny tyto projekty:
 – Dálniční most A40 Rheinbrücke Duisburg - montáž 

ocelové konstrukce dálničního mostu na A40 pro společ-
nost MCE GmbH. 

In 2021, the company’s revenue plan is worth 1 756 mil. CZK. 
In contrast with the year 2020, a significant increase in the 
revenues from the foreign projects is expected.

The foreign companies, such as Valmet Technologies OY, 
Andritz Oy or Mitsubishi Power Europe GmbH, will continue 
to be important customers of Hutní montáže in 2021 in power 
engineering and paper industry. In the Czech Republic, our 
key customer will be ČEZ, a.s., ARVOS Ljungström s.r.o. and 
MARTIA a.s.
 
In power engineering the major project of erection of steel 
structure and technological equipment of the power and 
recovery boilers for the paper mill in Paso de los Toros, 
Uruguay, will continue. If the epidemiological situation 
allows the construction activities to proceed according to 
the schedule, the power boiler pressure test will take place 
in October 2021. 

In line with the company’s s long-term maintenance and 
installation works at ČEZ owned classic coal-fired pow-
er stations (Tušimice, Prunéřov, Czech Republic), some 
smaller-scale repair projects will continue in 2021 including 
extension of our installation activities in Dětmarovice, Trmice, 
Litvínov and Tisová for ČEZ, a.s., or its subsidiary companies. 
A planned project worth noting is a complete repair of the rota-
ry air preheaters Ljungström (LJ) at A and B boilers in 2021 
and C and D boilers in 2022 at the Power Station Tušimice II 
for ARVOS Ljungström s.r.o.

No orders are expected in the year 2021 In industrial and 
sports buildings. 

In the sphere of transport structures Hutní montáže wil also 
continue to orientate on the long-term business partners, 
such as Czech companies Strabag a.s., Skanska, a.s., Eurovia 
CS a.s., Metrostav a.s. and foreign companies Plauen Stahl 
Technologie GmbH, Zwickauer Sonderstahlbau GmbH and 
MCE GmbH. 

In transport structures, Germany will continue to be our 
principal territory where the implementation of the following 
projects will continue: 

 –  The Rheinbrücke Schierstein-Wiesbaden Project – 
motorway bridge steel structure erection for Plauen Stahl 
Technologie GmbH; 

 –  B172 Gottleubatalbrücke Los 1, Pirna – road bridge steel 
structure erection for Metrostav, a.s. 

The new projects will include:
 –  A40 Rheinbrücke Duisburg Motorway Bridge -  motorway 
bridge steel structure erection on A40 for MCE GmbH. 
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tržBy dle Segmentů V roce 2021 - předpoklad 
reVenueS BreakdoWn By Sector In 2021 - forecast

Graf znázorňuje obchodní plán pro rok 2021, zahrnující jak projekty, tak příležitosti.
The graph shows the Sales Plan for 2021 including both projects and opportunities.

Energetika
Power engineering 
47 %

Dopravní stavby
Transport structures
2 %

Hutě
Metallurgy 
23 %

Průmyslové a sportovní stavby
Industrial and sports structures 
2 %

Těžební průmysl
Mining industry 
26 %

47 %

2 %

23 %

2 %

26 %

Na území České republiky bude pokračovat projekt: 
 –  D48 – Frýdek-Místek, obchvat II. Etapa – montáž 
mostních objektů SO 222 a SO 217 konsorcium společ-
ností STRABAG-EUROVIA.

Nově budou zahájeny projekty:
 –  I/67 Karviná obchvat, stavební objekt SO202 Most 
přes Olši – dodávka a montáž ocelové konstrukce mostu 
SO202 pro společnost Skanska a.s.,

 –  Rekonstrukce železniční stanice Přerov - montáž 
ocelových konstrukcí 2 lávek pro pěší  pro společnost 
T Machinery a.s.  

V segmentu hutí bude až do poloviny roku 2021 pokračovat 
montáž technologického zařízení naběrače č. 2 v Třineckých 
železárnách, a.s. pro Walbo Engineering, s.r.o. 

Dále bude v Třineckých železárnách, a.s. pro společnost 
BKB  Metal a.s. dokončena výstavba nového ohřívače vět-
ru č.  62 KALUGIN. Pro společnost MORAVIA STEEL, a.s. 
se  budeme velkou měrou podílet na střední opravě vysoké 
pece č. 6.

V segmentu povrchové těžby bude pokračovat pro-
jekt na  dodávku a montáž kolesového rýpadla TC2 
pro  Severočeské doly, a.s. s termínem předání zákazníkovi 
v prosinci roku 2022. 

V nadcházejících letech budou Hutní montáže, a.s., nadále 
rozvíjet spolupráci s dlouhodobými a spolehlivými obchod-
ními partnery, zároveň se však zaměříme na rozšiřování 
zákaznického portfolia, abychom byli otevřeni novým příleži-
tostem a výzvám, a to jak na zahraničních trzích, tak v České 
republice. 

In the Czech Republic the following project will continue:
 –  D48 – Frýdek-Místek, Bypass Phase II, erection of the 
steel structures of the SO217 and SO222 road bridges for 
the STRABAG -EUROVIA consortium.

The new projects on the Czech territory will include:
 –  I/67 Karviná Bypass, SO202 Bridge across the Olše 
River – supply and erection of the steel structure of the 
SO202 bridge for Skanska a.s.,

 –  Reconstruction of the Přerov Railway Station - erection of 
the steel structure of two footbridges for T Machinery a.s. 

In metallurgy, the installation of the technological equipment 
of reclaimer for Walbo Engineering, s.r.o., will continue till mid-
2021 in Třinecké železárny,a.s.

Furthermore, the installation of new air preheater 
No.  62  KALUGIN will be completed for BKB Metal and the 
works under the middle-size repair of the Blast Furnace No. 6 
will be performed for MORAVIA STEEL, a.s., in Třinecké 
železárny, a.s.

In surface mining the project of a new Bucket Wheel Excavator 
for TC2 will continue. The Investor is Severočeské doly, a.s. 
The deadline for handover of the work to the customer is 
December 2022. 

In the upcoming years Hutní montáže, a.s., will continue to 
build upon its long-established cooperation with its major and 
reliable business partners while extending its customer portfo-
lio in order to stay open to new opportunities and challenges, 
both in the foreign markets and in the Czech Republic. 
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Hutní montáže, a.s.
ruská 1162/60, Vítkovice 
703 00  ostrava
e-mail: www.hutni-montaze.com

kancelář generálního ředitele 
the managing director’s office
tel.: +420 595 953 036 
e-mail: gr@hutni-montaze.cz  

finanční úsek 
finance department 
tel.: +420 595 957 249 
e-mail: tomas.hubicka@hutni-montaze.cz 

personální útvar  
Human resources
tel.: +420 595 956 410
e-mail: klement.teper@hutni-montaze.cz

obchodní skupina technologie
technological equipment Installation
tel.: +420 595 956 407 
e-mail: robert.michura@hutni-montaze.cz  

obchodní skupina ocelové konstrukce a mostů
Bridge construction and Structural Steel
tel.: +420 595 954 074 
e-mail: petr.brazda@hutni-montaze.cz 

obchodní skupina povrchová těžba
Surface mining
tel.: +420 725 747 087 
e-mail: filip.kovarcik@hutni-montaze.cz

Úsek kvality
Quality department
tel.: +420 725 725 087
e-mail: jiri.mamica@hutni-montaze.cz 
 

Hutní montáže, a.s.
montážní mechanizmy 
cranes and machinery
Nádražní 448, 739 25  Sviadnov
tel.: +420 558 617 415
e-mail: jeraby@hutni-montaze.cz

Hutní montáže a.s. – organizačná zložka zahraničnej  
právnickej osoby
permanent establishment of a foreign legal entity
Moldavská cesta 10
040 11  Košice
Slovenská republika
tel.: +421 903 658 114
 +421 557 289 515 
e-mail: robert.roman@witkowitz.sk

kontakty

contactS13
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Wolfsburg, Germany
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označení

 

a

aktIVa

 
b

řád

 

c

 
Běžné účetní období

min. úč. 
období

Brutto

1

korekce

2

netto

3

netto

4

AKTIVA CELKEM / TOTAL ASSETS 001 1 785 983 790 035 995 948 566 671
A. Pohledávky za upsaný základní kapitál / Receivables for subscribed capital 002
B. Stálá aktiva / Fixed assets 003 758 116 627 789 130 327 114 231
B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek / Intangible assets 004 17 246 17 119 127 56
B. I. 1. Nehmotné výsledky vývoje / Development 005

2. Ocenitelná práva / Intellectual property rights 006 17 246 17 119 127 56
2.1 Software / Software 007 17 246 17 119 127 56

2.2. Ostatní ocenitelná práva / Other intellectual property rights 008
3. Goodwill / Goodwill 009
4. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek / Other intangible assets 010

5. 
 

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený 
dlouhodobý nehmotný majetek / 
 Advances granted for intangible assets and Intangible assets in progress

011

5.1. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek /  
Advances granted for intangible assets 012

5.2. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek /   
Intangible assets in progress 013

B. II. Dlouhodobý hmotný majetek / Tangible assets 014 731 705 610 670 121 035 105 499
B. II. 1. Pozemky a stavby / Land and buildings 015 76 052 40 840 35 212 36 650

1.1. Pozemky / Land 016 7 612 0 7 612 7 612
1.2. Stavby / Buildings 017 68 440 40 840 27 600 29 038

2. Hmotné movité věci a jejich soubory / Plant and equipment 018 645 818 562 599 83 219 68 562
3. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku / 

Gain or loss on revaluation of acquired property 019

4. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek / Other tangible assets 020 5 196 4 912 284 287
4.1. Pěstitelské celky trvalých porostů / Perennial crops 021

4.2. Dospělá zvířata a jejich skupiny / Adult livestock 022
4.3. Jiný dlouhodobý hmotný majetek / Other tangible assets 023 5 196 4 912 284 287

5. 
 

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený 
dlouhodobý hmotný majetek /  
Advances granted for tangible assets and Tangible assets in progress

024 4 639 2 319 2 320

5.1. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek /  
Advances granted for tangible assets 025

5.2. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek / Tangible assets in progress 026 4 639 2 319 2 320
B. III. Dlouhodobý finanční majetek / Financial investments 027 9 165 9 165 8 676
B. III. 1. Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba / Equity investments - subsidiaries 028 9 165 9 165 8 676

2. Zápůjčky a úvěry - ovládáná nebo ovládající osoba / Loans to subsidiaries 029
3. Podíly - podstatný vliv / Equity investments - associates 030
4. Zápůjčky a úvěry - podstatný vliv / Loans to associates 031
5. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly /  

Other long-term securities and  interests 032

6. Zápůjčky a úvěry - ostatní / Other loans 033
7. Ostatní dlouhodobý finanční majetek / Other long-term investments 034

7.1. Jiný dlouhodobý finanční majetek /Other long-term investments 035
7.2. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek /  

Advances granted for long-term investments 036

C. Oběžná aktiva / Current assets 037 1 022 200 162 246 859 954 444 148
C. I. Zásoby / Inventories 038 154 061 80 153 981 36 421
C. I. 1. Materiál / Raw materials 039 6 572 80 6 492 2 599

2. Nedokončená výroba a polotovary / 
Work in progress and semi-finished production 040 147 489 147 489 33 822

3. Výrobky a zboží / Finished products and Goods for resale 041
3.1. Výrobky / Finished products 042

3.2. Zboží / Goods for resale 043
4. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny / Young and other livestock 044
5. Poskytnuté zálohy na zásoby / Advances granted for inventories 045

rozVaHa k 31. 12. 2020

Balance SHeet for tHe year ended  
31 decemBer 2020

14
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označení

 

a

aktIVa

 
b

řád

 

c

 
Běžné účetní období

min. úč. 
období

Brutto

1

korekce

2

netto

3

netto

4

C. II. Pohledávky / Receivables 046 713 004 162 166 550 838 397 396
C. II. 1. Dlouhodobé pohledávky / Long-term receivables 047 40 934 669 40 265 35 128

1.1. Pohledávky z obchodních vztahů / Trade receivables 048 16 794 669 16 125 18 424
1.2. Pohledávky - ovládáná nebo ovládající osoba /  

Receivables from subsidiaries 049

1.3. Pohledávky - podstatný vliv / Receivables from associates 050
1.4. Odložená daňová pohledávka / Deferred tax asset 051 23 619 23 619 15 516
1.5. Pohledávky - ostatní / Other receivables 052 521 521 1 188

1.5.1. Pohledávky za společníky / Receivables from partners 053
1.5.2. Dlouhodobé poskytnuté zálohy / Long-term advances granted 054 27 27 27
1.5.3. Dohadné účty aktivní / Estimated receivables 055
1.5.4. Jiné pohledávky / Other receivables 056 494 494 1 161

C. II. 2. Krátkodobé pohledávky / Short-term receivables 057 672 070 161 497 510 573 362 268
2.1. Pohledávky z obchodních vztahů / Trade receivables 058 566 274 158 942 407 332 350 062

2.2. Pohledávky - ovládáná nebo ovládající osoba /  
Receivables from subsidiaries 059

2.3. Pohledávky - podstatný vliv /  
Receivables from associates 060

2.4. Pohledávky - ostatní / Other receivables 061 105 796 2 555 103 241 12 206
2.4.1. Pohledávky za společníky / Receivables from partners 062

2.4.2. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění / 
Social security and health insurance 063

2.4.3. Stát - daňové pohledávky / Due from government - tax receivables 064 385 385 1 803
2.4.4. Krátkodobé poskytnuté zálohy / Short-term advances granted 065 94 989 94 989 2 465
2.4.5. Dohadné účty aktivní / Estimated receivables 066 531 531 176
2.4.6. Jiné pohledávky / Other receivables 067 9 891 2 555 7 336 7 762

C. III. 2.4.6. Krátkodobý finanční majetek / Short-term financial assets 068
C. III. 1. Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba / Equity investments - subsidiaries 069

2. Ostatní krátkodobý finanční majetek / Other short-term financial assets 070
C. IV. Peněžní prostředky / Wherewithal 071 155 135 155 135 10 331
C. IV. 1. Peněžní prostředky v pokladně / Cash 072 1 460 1 460 577

2. Peněžní prostředky na účtech / Bank accounts 073 153 675 153 675 9 754
D. Časové rozlišení aktiv / Accrued assets and deferred liabilities 074 5 667 5 667 8 292
D. I. 1. Náklady příštích období / Prepaid expenses 075 4 104 4 104 3 852

2. Komplexní náklady příštích období /  
Prepaid expenses (specific-purpose expenses) 076

3. Příjmy příštích období / Unbilled revenue 077 1 563 1 563 4 440



Hutní montáže, a.s. / VÝROČNÍ ZPRÁVA / ANNUAL REPORT 202028–29

označení

a paSIVa

číslo 
řádku

c
Běžné  

účetní období
minulé  

účetní období

PASIVA CELKEM / TOTAL EQUITY & LIABILITIES 082 995 948 566 671
A. Vlastní kapitál / Equity 083 152 252 135 437
A. I. Základní kapitál / Basic capital 084 220 000 220 000

1. Základní kapitál / Registered capital 085 220 000 220 000
2. Vlastní podíly (-) / Own shares (-) 086
3. Změny základního kapitálu / Changes in basic capital 087

A. II. Ážio a kapitálové fondy / Share premium and Capital funds 088 7 009 6 520
A. II. 1. Ážio / Share premium 089

2. Kapitálové fondy / Capital funds 090 7 009 6 520
2.1. Ostatní kapitálové fondy / Other capital funds 091

2.2. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+ / -) /  
Gain or loss on revaluation of assets and liabilities (+ / -) 092 7 009 6 520

2.3. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací (+ / -) /  
Revaluation reserve on company transformations (+ / -) 093

2.4. Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+ / -) /  
Differences resulting from company transformations (+ / -) 094

2.5. Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací (+ / -) /  
Change in revaluation reserve on company transformations (+ / -) 095

A. III. Fondy ze zisku / Funds created from profit 096
A. III. 1. Ostatní rezervní fondy / Other reserve funds 097

2. Statutární a ostatní fondy / Statutory and other funds 098
A. IV. Výsledek hospodaření minulých let (+ / -) / Retained earnings (+ / -) 099 -91 083 -104 450

A. IV. 1. Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let /  
Accumulated profits or losses of previous years 100 -91 083 -104 450

2. Jiný výsledek hospodaření minulých let (+ / -) /  
Adjusted accumulated profit/loss of previous years (+ / -) 101

A. V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+ / -) /  
Profit (loss) for the current year (+ / -) 102 16 326 13 367

A. VI. Rozhodnuto o zálohách na výplatu podílu na zisku (-) / Profit share prepayments declared (-) 103
B. + C. Cizí zdroje / Liabilities 104 835 856 431 066
B. Rezervy / Provisions 105 180 868 119 829

1. Rezerva na důchody a podobné závazky / Provision for pensions and similar obligations 106
2. Rezerva na daň z příjmů / Provision for corporate income tax 107 8 500
3. Rezervy podle zvláštních právních předpisů / Provisions created under special legislation 108
4. Ostatní rezervy / Other provisions 109 172 368 119 829

C. Závazky / Liabilities 110 654 988 311 237
C. I. Dlouhodobé závazky / Long-term liabilities 111 29 995 12 957
C. I. 1. Vydané dluhopisy / Bonds payable 112

1.1. Vyměnitelné dluhopisy / Bonds exchangeable 113
1.2. Ostatní dluhopisy / Other bonds 114

2. Závazky k úvěrovým institucím / Liabilities to credit institutions 115
3. Dlouhodobé přijaté zálohy / Advances received 116
4. Závazky z obchodních vztahů / Trade payables 117 29 995 957
5. Dlouhodobé směnky k úhradě / Notes payable 118
6. Závazky - ovládáná nebo ovládající osoba / Liabilities to subsidiaries 119 12 000
7. Závazky - podstatný vliv / Liabilities to associates 120

8. Odložený daňový závazek / Deferred tax liability 121
9. Závazky - ostatní / Other liabilities 122

9.1. Závazky ke společníkům / Liabilities to partners 123
9.2. Dohadné účty pasivní / Estimated payables 124
9.3. Jiné závazky / Other liabilities 125
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označení

a paSIVa

číslo 
řádku

c
Běžné  

účetní období
minulé  

účetní období

C. Krátkodobé závazky / Current liabilities 126 624 993 298 280
C. II. 1. Vydané dluhopisy / Bonds payable 127

1.1. Vyměnitelné dluhopisy / Bonds exchangeable 128
1.2. Ostatní dluhopisy / Other bonds 129

2. Závazky k úvěrovým institucím / Liabilities to credit institutions 130 61 676 152 288
3. Krátkodobé přijaté zálohy / Advances received 131 207 302 24
4. Závazky z obchodních vztahů / Trade payables 132 177 621 53 157
5. Krátkodobé směnky k úhradě / Notes payable 133
6. Závazky - ovládáná nebo ovládající osoba / Liabilities to subsidiaries 134 106 509 22 066
7. Závazky - podstatný vliv / Liabilities to associates 135

8. Závazky - ostatní / Other liabilities 136 71 885 70 745
8.1. Závazky ke společníkům / Liabilities to partners 137

8.2. Krátkodobé finanční výpomoci / Borrowings 138
8.3. Závazky k zaměstnancům / Liabilities to employees 139 18 186 16 015

8.4. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění /  
Liabilities arising from social security and health insurance 140 9 568 9 299

8.5. Stát - daňové závazky a dotace / Due to government – taxes and subsidies 141 24 738 10 038
8.6. Dohadné účty pasivní / Estimated payables 142 17 789 28 416
8.7. Jiné závazky / Other liabilities 143 1 604 6 977

D. Časové rozlišení pasiv / Accrued liabilities and deferred assets 144 7 840 168
D. 1. Výdaje příštích období / Accrued expenses 145 7 840 168

2. Výnosy příštích období / Deferred income 146

Sestaveno dne:  26. 2. 2021 
Vyhotovili: JUDr. Vladimír Bindzár a Ing. Tomáš Hubička



Hutní montáže, a.s. / VÝROČNÍ ZPRÁVA / ANNUAL REPORT 202030–3130

označení

a

text

b

číslo 
řádku

c

Skutečnost v účetním období

sledovaném

1

minulém

2

I. Tržby z prodeje výrobků a služeb / Revenue from sale of finished products and services 01 1 013 847 728 350
II. Tržby za prodej zboží / Revenue from sales of goods 02 0 0

A. Výkonová spotřeba / Production related consumption 03 658 860 390 460
1. Náklady vynaložené na prodané zboží / Cost of goods sold 04 0 0

2. Spotřeba materiálu a energie / Consumption of material and energy 05 97 098 82 175
3. Služby / Services 06 561 762 308 285

B. Změna stavu zásob vlastní činnosti (+ / -) / Change in inventory produced internally (+ / -) 07 -113 667 -2 087
C. Aktivace (-) / Own work capitalized (-) 08 -5 725 0
D. Osobní náklady / Personnel expenses 09 347 856 338 969
D. 1. Mzdové náklady / Wages and salaries 10 255 761 247 385

2. Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady /  
Social security, health insurance expenses and other costs 11 92 095 91 584

2.1. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění /  
Social security and health insurance expenses 12 84 055 82 562

2.2. Ostatní náklady / Other costs 13 8 040 9 022
E. Úpravy hodnot v provozní oblasti / Adjustments on operating activities 14 15 778 27 408

1.. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku /  
Adjustments on intangible and tangible assets 15 18 517 21 636

1.1. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé /  
Adjustments on intangible and tangible assets - permanent 16 18 637 20 936

1.2. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasné /  
Adjustments on intangible and tangible assets - temporary 17 -120 700

2. Úpravy hodnot zásob / Adjustments on inventories 18 0 -605
3. Úpravy hodnot pohledávek / Adjustments on receivables 19 -2 739 6 377

III. Ostatní provozní výnosy / Other operating revenues 20 230 589 46 329
1. Tržby z prodaného dlouhodobého majetku / 

Revenues from sale of intangible and tangible fixed assets 21 1 135 38 445

2. Tržby z prodaného materiálu / Revenue from sale of materials 22 1 292 2 373
3. Jiné provozní výnosy / Other operating revenues 23 228 162 5 511

F. Ostatní provozní náklady / Other operating expenses 24 299 773 1 479
1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku /  

Net book value of intangible and tangible fixed assets sold 25 4 98

2. Prodaný materiál / Sold materials 26 936 916
3. Daně a poplatky / Taxes and charges 27 4 048 4 650
4. Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příších období /  

Reserves relating to operations and prepaid expenses (specific-purpose expenses) 28 52 540 -17 445

5 Jiné provozní náklady / Other operating expenses 29 242 245 13 260
* Provozní výsledek hospodaření (+ / -) / Profit or loss on operating activities (+ / -) 30 41 561 18 450

IV. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly / 
Income from long-term financial investments - shares 31 1 000 2 400

1. Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající osoba / Income from shares - subsidiaries 32 1 000 2 400
2. Ostatní výnosy z podílů / Other income from shares 33 0 0

G. Náklady vynaložené na prodané podíly / Expenses related to sold shares 34 0 0

V. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku /  
Income from other financial investments 35 0 0

1. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku - ovládaná nebo ovládající osoba / 
Income from other financial investments - subsidiaries 36 0 0

2. Ostatní výnosy z dlouhodobého finančního majetku / Other income from financial investments 37 0 0

H. Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem /  
Expenses related to other long-term financial investments 38 0 0

VI. Výnosové úroky a podobné výnosy / Interest income and similar income 39 66 6
1. Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba /  

Interest income and similar income - subsidiaries 40 0 0

2. Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy / Other interest income and similar income 41 66 6

I. Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti /  
Adjustments and reserves relating to financial activities 42 0 0

Výkaz zISku a ztráty za rok 2020

Income Statement for tHe perIod 15
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J. Nákladové úroky a podobné náklady / Interest expense and similar expense 43 4 931 6 835
1. Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba /  

Interest expense and similar expense - subsidiaries 44 2 836 904

2. Ostatní nákladové úroky a podobné náklady / Other interest expense and similar expense 45 2 095 5 931
VII. Ostatní finanční výnosy / Other finance income 46 32 175 22 408

K Ostatní finanční náklady / Other finance cost 47 42 615 24 251

* Finanční výsledek hospodaření (+ / -) /  
Profit or loss on financial activities (+ / -) 48 -14 305 -6 272

** Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) /  
Profit or loss before taxation (+ / -) 49 27 256 12 178

L. Daň z příjmů / Tax on profit or loss 50 10 930 -1 189
1. Dan z příjmů splatná / Current tax on profit or loss 51 19 033 4 729

2. Daň z příjmů odložená (+ / -) / Deferred tax on profit or loss (+ / -) 52 -8 103 -5 918

** Výsledek hospodaření po zdanění (+ / -) /  
Profit or loss after taxation (+ / -) 53 16 326 13 367

M. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+ / -) /  
Transfer of share of profit or loss to partners (+ / -)" 54 0 0

*** Výsledek hospodaření za účetní období (+ / -) / 
Profit or loss for the year (+ / -) 55 16 326 13 367

* Čistý obrat za účetní období / Net revenue for the year 
= I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII. 56 1 277 677 799 493

Sestaveno dne:  26. 2. 2021 
Vyhotovili: JUDr. Vladimír Bindzár a Ing. Tomáš Hubička
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Dozorčí rada společnosti Hutní montáže, a.s., v kalendářním roce 2020 plnila své úkoly v tříčlenném složení.

Dozorčí rada v roce 2020 projednávala zejména:
 –  řádnou účetní závěrku za účetní období roku 2019 a návrh představenstva společnosti na vypořádání hospodářského výsledku 
dosaženého za účetní období roku 2019,

 – zprávu o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2019,
 – zprávu dozorčí rady předkládanou valné hromadě za kalendářní rok 2019,
 – hospodářské výsledky společnosti za jednotlivá účetní období roku 2020,
 – plnění plánu společnosti na rok 2020 a o zakázkové naplněnosti na rok 2020 a 2021,
 – informace o průběhu důležitých obchodních aktivit společnosti,
 – finanční a obchodní plán pro kalendářní rok 2021,
 – reakce společnosti na vývoj pandemie COVID-19,
 – optimalizaci řízení nákladů společnosti.

Spolupráce dozorčí rady s představenstvem společnosti byla v souladu s právními předpisy. Představenstvo předkládá dozorčí radě 
požadované zprávy, zejména zprávy o vývoji hospodaření společnosti a o rozhodujících zakázkách.

Dozorčí rada společnosti na základě písemných podkladů i vlastní kontrolní činnosti konstatuje, že podnikatelská činnost společnosti 
se uskutečňuje v souladu s právními předpisy, stanovami společnosti a rozhodnutími valné hromady.

Dozorčí rada společnosti Hutní montáže, a.s., v roce 2020 plnila své povinnosti a vykonávala svá práva v souladu s občanským 
zákoníkem, zákonem o obchodních korporacích, stanovami společnosti a rozhodnutími valné hromady.

V Praze, dne 1. března 2021

         Mgr. Ing. Viktor Chrobok, Ph.D.
         Předseda dozorčí rady
         Hutní montáže, a.s.

zpráVa dozorčí rady

tHe SuperVISory Board’S report16
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The Supervisory Board of Hutní montáže, a.s., performed its duties as a three-member board in 2020.

In 2020 the Supervisory Board discussed above all the following topics:
 –  Financial statements for the accounting period of 2019 and a proposal of the Board of Directors on how to deal with the compa-
ny’s net income achieved in the accounting period of 2019,

 – Report on the relations among the related parties for 2019,
 – Supervisory Board’s Report for the year 2019 submitted to the General Meeting, 
 – Company’s economic results in the particular accounting periods of 2019,
 – Fulfillment of the company’s financial plan for 2020, awarded projects and opportunities in 2020 and 2021,
 – Monitoring of the company’s key commercial activities,
 – Financial and commercial plan for the year 2021,
 – Company’s response to the COVID-19 pandemic, 
 – Company’s cost management optimization. 

The cooperation between the Supervisory Board and the Board of Directors meets all legal requirements. The Board of Directors 
submits to the Supervisory Board all the required reports, in particular the reports on the company’s financial performance and major 
projects.

Based on the written documents as well as its own inspection activities, the Supervisory Board of Hutní montáže, a.s., declares that 
the company’s business activities are performed in accordance with all legal regulations, company’s statutes and the decisions made 
by the General Meeting.

In 2020, the Supervisory Board of Hutní montáže, a.s., fulfilled its duties and exercised its rights in compliance with the Civil Code, 
Business Corporations Act, company’s statutes and decisions of the General Meeting.

In Prague, 1 March 2021

         Viktor Chrobok, Ph.D.
         Chairman of the Supervisory Board
         Hutní montáže, a.s.
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17 zpráVa nezáVISléHo audItora

tHe Independent audItor’S report
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Jsme tu od roku 1828.
Jsme všude tam, kde lidé potřebují čistou vodu, ovládnout energii, překlenout údolí nebo 

využít bohatství země. Pomáháme tvořit, stavět a vyrábět. Na všech kontinentech jsme 

znamením jedinečných znalostí, technologií a odhodlaných profesionálů, na které se můžete 

spolehnout již více než 190 let.  #jsmewitkowitz

We have been here since 1828.
We are wherever people need clean water, control energy, bridge the valley or to exploit the 

wealth of the earth. We help to create, build and produce. On all continents, we are a sign 

of unique knowledge, technology and dedicated professionalism that you can count on for 

over 190 years. #wearewitkowitz

Hutní montáže, a.s., Ruská 1162/60, 703 00 Ostrava - Vítkovice, Czech Republic

e: gr@hutni-montaze.com, w: hutni-montaze.cz

Výroční zpráva
Annual Report
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